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V TEJ ŠTEVILKI: 

   Kontakti CUPS 

  

   Naš naslov: Ekonomska šola Celje, Kosovelova ulica 4, 3000 Celje. 

   E– pošta: cups@escelje.si 

   Spletna stran: www.cups.si       

   T: 03 / 428 54 54 

 

 

                           

                             

          Video tržnice 

 

        V tem šolskem letu smo preko spletne platforme Zoom,  izvedli video tržnice, ki so se  

        odlično »prijele.«   Potekajo tako, da po prijavi in predhodnem dogovoru,  nekaj UP  

        predstavi svojo ponudbo, nato so vsi prijavljeni  razvrščeni po sobah, kjer se razvije  

        medsebojna komunikacija, trgovanje, dogovori o medsebojnem sodelovanju, ipd. 

                                    Da so bile video-tržnice dijakom všeč, smo lahko razbrali iz izjav, ki so jih ob koncu prve 

        tržnice zapisali Jure, Klara in Luka iz  učnega podjetja Mladi Poetovio kooperativa.   

        Povedali so, da je bila to za njih odlična izkušnja, da so lahko predstavili svoje delo   

        ter pobližje spoznali poslovne partnerje in sklepali posle. Všeč jim je bilo sproščeno  

        vzdušje ter spoznanje, da lahko  uspešno poslujejo tudi na daljavo.  

 
 
                             Seminar za mentorje v učnih podjetjih 

    Tudi letos smo izpeljali seminar za mentorje UP. Zaradi razmer je tokrat potekal 

    na daljavo. Vaši odzivi so bili pozitivni. Veseli smo bili vašega aktivnega sodelovanja. 

    Pripravljamo že naslednji seminar.  Pri izboru vselej z veseljem upoštevamo vaše  

    predloge. 

 

                           

                             15.  mednarodni sejem učnih podjetij (virtualni)  -  31. marec 2021 

    15. mednarodni sejem učnih podjetij (virtualni) bo 31. marca 2021.  

    Šolska tekmovanja za državno tekmovanje je potrebno izvesti do konca januarja 2021,  

    ko pričakujemo v CUPS-u zapisnike o zmagovalcih. 

    Na spletni strani www.cups.si je objavljen razpis za 9. državno tekmovanje.   

 

 

 

Pomembno je vedeti 

Če želite, da bo klasična pošta res prispela tja, kamor želite, prosimo, da upoštevate  naslednjo shemo za 

naslavljanje pošte: 

1. Šola 

2.  UP + ime  + d. o. o.,   

3.  Ulica (cesta) + številka 

4.  Poštna številka + kraj 

 

Če želite, da bo vaša pošta res prispela v CUPS, nam pišite na naslov: 

Ekonomska šola Celje 

Centrala učnih podjetij Slovenije  

Kosovelova ulica 4 

3000 CELJE 

 

Na spletni strani www.cups.si najdete informacije in obrazce.  

 

Želimo vam veliko uspeha pri sklepanju poslov. 

 

                                        Vaša Centrala učnih podjetij Slovenije 

 

 

UP sporočajo 

Na tem mestu je prostor za vaša sporočila drugim UP, za novice, pohvale, vabila na dogodke na šoli… 

 

                                                                 Imaš idejo? 

 

Zaupajte nam svoje ideje in predloge za boljše in zanimivejše CUPS novičke. 

Zelo jih bomo veseli. Pišite nam na cups@escelje.si. 

  
 
 

 

 

NASVIDENJE V NASLEDNJI ŠTEVILKI      

 

 

Ekonomska šola Celje 

CUPS 

Kosovelova ulica 4 

3000  Celje 

cups@escelje.si 
 
(03) 428 54 54  
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